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ֵאא ל ׂששאָרר ֵאנ-י-י ׂשב ַּפפב ט  ׂשש ממ אא-ת- ֹרר ן  ֲהה ַּפא אָרשא  אָרנ ׂשו ֵאנ-י -יקוק;  ׂשפ מ ל ֹרבאו  ׂשב ֹרר ן,  ֲהה ַּפא ֵא לב  ַּפע ל- אָרה-יו  ׂשו ממ-ים,  ּתת ַּפה אא-ת- ׂשו אָרהאומר-ים  אא-ת- אָרפב ט,  ׂשש ממ ַּפה אש ן  ֹרח אא ל- אָרת  ַּפ-ת אָרנ ׂשו
ממ-יד. אָרת ֵאנ-י -יקוק-- ׂשפ מ ל מ לבו,  1ַּפע ל-

ממ-ים. ּתת ַּפה אא-ת- ׂשו אָרהאומר-ים,  אא-ת- אש ן,  ֹרח ַּפה אא ל- ֵאת ן,  מי ַּפו אש ן;  ֹרח ַּפה אא-ת- אָר ל-יו,  אָרע אשם  אָרי 2ַּפו

מאתו-- ֵאא ל  ׂששאָרר ֵאנ-י-י ׂשב אָרכ ל- ׂשו ֹרבאו, הוא  אָר-י מפ-יו  ַּפע ל- ׂשו ׂשצאו  ֵא-י מפ-יו  ַּפע ל- ֵאנ-י -יקוק:  ׂשפ מ ל אָרהאומר-ים  ַּפפב ט  ׂשש ממ ׂשב ַּפא ל  לו  אָרש ׂשו ֹרמד,  ֲהע ַּפ-י ֵאה ן  ֹרכ ַּפה אָרזר  אָרע ׂש ל אא ֵאנ-י  ׂשפ מ ל ׂשו
אָרדה. ֵאע אָרה אָרכ ל- 3ׂשו

ַּפב-יקוק ֵאא ל,  ׂששאָרר ֵאנ-י י ׂשב ֲהא לו  ׂשש מי ַּפו ַּפע,  ּתש ׂש-יהו ֵאר-י מו-ת  ֲהח ַּפא מה-י,  ׂש-י אָרדה4ַּפו ׂש-יהו אמר -יקוק,  ֹריא ַּפו אחם בו.  אָרל מה ׂש ל אָרלה,  מח ׂשת ַּפב מנ-י  ֲהע ַּפנ ׂשכ ַּפה אא ל- אָרלנו  א לה- ֲהע ַּפ-י ממ-י  ֹרמר:  ֵא לא  
אָר-ידו. ׂשב אר,ץ,  אָרא אָרה אא-ת- מת-י  ַּפ-ת אָרנ ֵאנה  מה א לה:  ֲהע 5ַּפ-י

אָרדה ׂש-יהו אמר -יקוק,  ֹריא ַּפו ממ ן;  אָר-י ׂשנ מב ֵאנ-י  ׂשב מעם- אָרמה  אָרח ׂש ל ממ ַּפ ל אָרלה  מח ׂשת ַּפב אָרלנו  א לה- ֲהע ַּפ-י ממ-י  ֵאא ל,  ׂששאָרר ֵאנ-י י ׂשב ׂשמרו  ֹריא ַּפו ֹר לק-ים,  ֵאבא ֲהא לו  ׂשש מי ַּפו ֵאא ל,  ֵאב-י-ת- ֲהע לו  ַּפי ַּפו ּתקמו  אָרי ַּפו
ֵאא ל ׂששאָרר מא-יש-י אָרתם  מא ַּפעׂשרכו  ַּפי ַּפו ממ ן;  אָר-י ׂשנ מב מעם- אָרמה  אָרח ׂש ל ממ ַּפ ל ֵאא ל,  ׂששאָרר מא-יש י ֵאצא  ֵאי ַּפו אָרעה.  ׂשב מג ַּפה ַּפע ל- ֲהחנו,  ַּפי ַּפו אקר;  ֹרב ַּפב ֵאא ל,  ׂששאָרר ֵאנ-י-י ׂשב אָריקומו  ַּפו אָרלה.  מח ׂשת ַּפב

ֵאזק ַּפח ׂש-ת מי ַּפו אָרצה.  אָראׂשר מא-יש-- א ל ף  אא ׂששמר-ים  אע ׂשו ַּפנים  ׂשש ַּפההוא,  ַּפביום  ֵאא ל  ׂששאָרר ׂשבי מח-י-תו  ׂשש ַּפי ַּפו אָרעה;  ׂשב מג ַּפה ממ ן- ממ ן,  אָר-י ׂשנ מב ֵאנ-י- ׂשב ׂשצאו  ֵאי ַּפו אָרעה.  ׂשב מג ַּפה אא ל- אָרמה,  אָרח ׂש ל ממ
ֵאנ-י--יקוק ׂשפ מ ל ׂשבכו  מי ַּפו ֵאא ל,  ׂששאָרר ֵאנ-י-י ׂשב ֲהע לו  ַּפי ַּפו אָרהמראשו ן.  ַּפביום  אָרשם  אָרעׂשרכו  אשר- ֲהא אָרמקום,  ַּפב אָרמה,  אָרח ׂש ל ממ ֹררְך  ֲהע ַּפ ל מספו,  ֹרי ַּפו ֵאא ל;  ׂששאָרר מא-יש י אָרעם,  אָרה

ֵאא ל ׂששאָרר ֵאנ-י-י ׂשב ׂשקׂשרבו  מי ַּפו אָר ל-יו.  ֵאא ֲהע לו  אמר -יקוק,  ֹריא ַּפו מח-י;  אָרא ממ ן  אָר-י ׂשנ מב ֵאנ-י  ׂשב מעם- אָרמה  אָרח ׂש ל ממ ַּפ ל אש-ת  אג אָר ל מס-י ף  ַּפהאו ֹרמר,  ֵא לא אָרוה  ַּפב-יה ֲהא לו  ׂשש מי ַּפו אעארב,  אָרה ַּפעד-
מא-יש, א ל ף  אא אָרשר  אָרע ַּפנ-ת  ֹרמ ׂשש ֵאא ל עוד  ׂששאָרר ֵאנ-י י ׂשב מב מח-י-תו  ׂשש ַּפי ַּפו מנ-י,  ֵאש ַּפה ַּפביום  אָרעה,  ׂשב מג ַּפה ממ ן- אָר-תם  ׂשקאָררא מ ל ממ ן  אָר-י ׂשנ מב ֵאצא  ֵאי ַּפו מנ-י.  ֵאש ַּפה ַּפביום  ממ ן,  אָר-י ׂשנ מב ֵאנ-י  ׂשב אא ל-

ַּפההוא, ַּפביום- אָריצומו  ַּפו ֵאנ-י -יקוק,  ׂשפ מ ל אָרשם  ׂששבו  ֵאי ַּפו ׂשבכו  מי ַּפו ֵאא ל,  ֵאב-י-ת- ֹרבאו  אָרי ַּפו אָרעם  אָרה אָרכ ל- ׂשו ֵאא ל  ׂששאָרר ֵאנ-י י ׂשב אָרכ ל- ֲהע לו  ַּפי ַּפו ארב.  אָרח ֵאפ-י  ׂש ל ֹרש אלה,  ֵאא אָרכ ל- אָרצה:  אָראׂשר
אָרחס ׂשנ מפ-י ֵאהם. ו אָרה ממ-ים,  אָרי ַּפב ֹר לק-ים,  ֱאא אָרה ׂשבמר-י-ת  ֲהארו ן  אָרשם,  ׂשו ַּפב-יקוק;  ֵאא ל,  ׂששאָרר ֵאנ-י-י ׂשב ֲהא לו  ׂשש מי ַּפו ֵאנ-י -יקוק.  ׂשפ מ ל ממ-ים,  אָר ל ׂשש ֹרע לו-ת ו ֲהע לו  ַּפי ַּפו אָרעארב;  אָרה ַּפעד-

אמר -יקוק ֹריא ַּפו אָרד ל;  ׂשח אא מאם- מח-י,  אָרא ממ ן  אָר-י ׂשנ מב ֵאנ-י- ׂשב מעם- אָרמה  אָרח ׂש ל ממ ַּפ ל ֵאצא-ת  אָר ל מס ף עוד  ַּפהאו ֹרמר,  ֵא לא ֵאהם  אָרה ממ-ים  אָרי ַּפב אָרנ-יו,  אָרפ ׂש ל ֵאמד  ֹרע ֹרר ן  ֲהה ַּפא אב ן- אָרזר  אָרע ׂש ל אא אב ן-
מב-יב. אָרס אָרעה  ׂשב מג ַּפה אא ל- מב-ים,  ֹראׂשר ֵאא ל  ׂששאָרר אשם י אָרי ַּפו אדָך.  אָר-י ׂשב אננו  ׂשת אא אָרחר  אָרמ מכ-י  ֲהע לו, 

ׂשתקו ׂשנ אָרה אָרעם,  אָרה ׂשקַּפרא-ת  מ ל ממ ן  אָר-י ׂשנ מב ֵאנ-י- ׂשב ׂשצאו  ֵאי ַּפו ַּפעם.  אָרפ ׂשב ַּפעם  ַּפפ ׂשכ אָרעה,  ׂשב מג ַּפה אא ל- ַּפעׂשרכו  ַּפי ַּפו מש-י;  מ ל-י ׂשש ַּפה ַּפביום  ממ ן,  אָר-י ׂשנ מב ֵאנ-י  ׂשב אא ל- ֵאא ל  ׂששאָרר ֵאנ-י-י ׂשב ֲהע לו  ַּפי ַּפו
מא-יש, מש-ים  ֹר ל ׂשש מכ אדה,  אָרש ַּפב אָר-תה  אָרע ׂשב מג ַּפח-ת  ַּפא ׂשו ֵאא ל  ֵאב-י-ת- אָר לה  ֹרע ַּפח-ת  ַּפא אשר  ֲהא מסלו-ת  ׂשמ ַּפב ַּפעם,  ַּפפ ׂשב ַּפעם  ַּפפ ׂשכ מ ל-ים  אָר ל ֲהח אָרעם  אָרה ֵאמ ַּפהכו-ת  ׂש ל ֵאחלו  אָרי ַּפו מע-יר;  אָרה ממ ן-

מא-יש ֹרכ ל  ׂשו מסלו-ת.  ׂשמ ַּפה אא ל- מע-יר,  אָרה ממ ן- ׂשקנוהו,  ַּפ-ת ׂשנ אָרסה ו אָרננו ׂשמרו,  אָרא ֵאא ל  ׂששאָרר ֵאנ-י י ׂשב אָרנה; ו ֹרש אָרבמרא ׂשכ ֵאנ-ינו  אָרפ ׂש ל ֵאהם  מפ-ים  אָרג מנ ממ ן,  אָר-י ׂשנ מב ֵאנ-י  ׂשב ׂשמרו  ֹריא ַּפו ֵאא ל.  ׂששאָרר ׂשבי
מא-יש מפ-ים  אָר ל ֲהא אשאר-ת  ֲהע אָרעה  ׂשב מג ַּפ ל אגד  אנ ממ ֹרבאו  אָרי ַּפו ַּפבע.  אָרג ֲהעֵארה- ַּפמ ממ ֹרקמו,  ׂשמ ממ ַּפח  מג-י ֵאמ ֵאא ל  ׂששאָרר ֵארב י ֹרא ׂשו אָרמר;  אָרת ַּפע ל  ַּפב ׂשב ַּפעׂשרכו,  ַּפי ַּפו ׂשמקומו,  ממ אָרקמו  ֵאא ל,  ׂששאָרר י

אָרעה. אָרר אָרה אהם  ֵא ל-י ֲהע ַּפע-ת  ַּפג ֹרנ מכ-י- ׂשדעו,  אָר-י ֹר לא  ֵאהם  ׂשו אָרדה;  ֵאב אָרכ אָרמה,  אָרח ׂש ל ממ ַּפה ׂשו ֵאא ל,  ׂששאָרר אָרכ ל-י ממ אָרבחור, 
ֵא ל ף ֹרש אלה,  ֵאא אָרכ ל- מא-יש:  אָראה  ֵאמ א ל ף ו אא אָרשה  ממ ֲהח ַּפו ׂששמר-ים  אע ַּפההוא,  ַּפביום  ממ ן  אָר-י ׂשנ מב ׂשב ֵאא ל  ׂששאָרר ֵאנ-י י ׂשב מח-י-תו  ׂשש ַּפי ַּפו ֵאא ל,  ׂששאָרר ֵאנ-י י ׂשפ מ ל ממ ן,  אָר-י ׂשנ מב אא-ת- ֹרג ף -יקוק  מי ַּפו

ארב. 6אָרח

ַּפמע אָרש ַּפע  ֹרמ אָרש ֵאא ל,  ׂששאָרר ֹר לק-י י ֱאא אָרדמוד, -יקוק  אמר,  ֹריא ַּפו ֵאאפוד.  אָרה אָרשה  מג-י ַּפה ֵאה ן,  ֹרכ ַּפה אָר-תר  אָר-י ׂשב אא אא ל- אמר  ֹריא ַּפו אָרעה;  אָרר אָרה ֲהחמר-יש  ַּפמ אָרשאו ל  אָר ל-יו,  אָרע מכ-י  אָרדמוד-- ַּפדע  ֵאי ַּפו
אדָך-- ׂשב ַּפע ַּפמע  אָרש אשר  ֲהא ַּפכ אָרשאו ל,  ֵארד  ֵא-י ֲהה אָר-ידו  ׂשב אָר לה  מע-י ׂשק ֵא ל-י  ֲהע ַּפב מנ-י  ּתר מג ׂשס ַּפ-י ֲהה ֲהעבומר-י.  ַּפב מע-יר,  אָר ל ֵאח-ת  ַּפש ׂש ל אָר לה-- מע-י ׂשק אא ל- אָר לבוא  אָרשאו ל  ֵאקש  ַּפב ׂשמ מכ-י- ׂשדָך  ׂשב ַּפע
אמר ֹריא ַּפו אָרשאו ל;  ַּפ-יד- ׂשב ַּפש-י,  אָרנ ֲהא אא-ת- ׂשו מ-ת-י  ֹרא אָר לה  מע-י ׂשק ֵא ל-י  ֲהע ַּפב מגרו  ׂשס ַּפ-י ֲהה אָרדמוד-- אמר  ֹריא ַּפו ֵארד.  ֵא-י אמר -יקוק,  ֹריא ַּפו אדָך;  ׂשב ַּפע ׂש ל אָרנא  אגד- ַּפה ֵאא ל,  ׂששאָרר ֹר לק-י י ֱאא -יקוק 

מג-ירו. ׂשס ַּפ-י 7-יקוק, 

ֹרמר, ֵא לא ַּפב-יקוק  אָרדמוד  ַּפא ל  ׂשש מי ַּפו אָרדמוד.  אא ל- ֵאאפוד,  אָרה אא-ת- אָר-תר  אָר-י ׂשב אא ֵאגש  ַּפי ַּפו ֵאאפוד;  אָרה מ ל-י,  אָרנא  אָרשה- מג-י ַּפה א לְך,  אמ מח-י ֲהא אב ן- ֵאה ן  ֹרכ ַּפה אָר-תר  אָר-י ׂשב אא אא ל- אָרדמוד,  אמר  ֹריא ַּפו
מצ-י ל. ַּפת ֵאצ ל  ַּפה ׂשו מש-יג  ַּפת ֵאשג  ַּפה מכ-י- ֹרד ף,  אמר  לו ׂשר ֹריא ַּפו אגנו;  מש ַּפא ַּפה אזה  ַּפה ׂשגדוד- ַּפה ֵאר-י  ֲהח ַּפא ֹרד ף  8אאׂשר

ַּפעד מש-ים-- אָרד ּקק ַּפה אדש  ֹרק ממ ׂשכ לו  ֹר-יא ֹר לא- אשר  ֲהא אהם,  אָר ל אָר-תא  אָרש מתׂשר ַּפה אמר  ֹריא ַּפו אָרנה.  ּתה ׂשכ ַּפה ממ ן- ֲהא לו,  ֹרג ׂש-י ַּפו אָרצאו;  ׂשמ מנ ֹר לא  ׂשו מש-ים-- ׂשח ַּפ-י ׂש-ת ממ ַּפה אָרבם  אָר-ת ׂשכ ׂשקשו  מב אלה,  ֵאא
ממ-ים. ּת-ת ׂש ל ׂש לאומר-ים ו ֵאה ן,  ֹרכ ֹרמד  9ֲהע
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יומא2

דה מא-י שנא דמחוסר ה"א א לו חמשה דבר-ים שה-יו ב-י ן ׂשבדאָר אָרכ אא ׂשו אצה־בבו ואכבד וקר-ינ ן  אאׂשר ׂשו והאמר רב שמוא ל בר א-ינ-יא מא-י דכ-ת-יב 
מקדש ראשו ן  למקדש שנ-י וא לו ה ן ארו ן וכפור-ת וכרוב-ים אש ושכ-ינה ורוח הקודש ואור-ים ו-תומ-ים

10אור-ים ו-תומ-ים הוו שאם  לא כ ן ה-יה כה ן גדו ל מחוסר בגד-ים א לא  לא ה-יו מש-יב-י ן  לנשא ל-י ן בה ן:[תוספות] 

-תנו רבנ ן כ-יצד שוא ל-י ן השוא ל [רש"-י: מ לך או אב ב-י-ת ד-י ן] פנ-יו כ לפ-י נשא ל [רש"-י: כ לפ-י כה ן] והנשא ל פנ-יו כ לפ-י שכ-ינה
[רש"-י: כ לפ-י אור-ים ו-תומ-ים ושם המפורש שב-תוך החוש ן] השוא ל אומר ארדו ף אחר-י הגדוד הזה והנשא ל אומר כה אמר ה'
ע לה והצ לח רב-י -יהודה אומר א-י ן צר-יך  לומר כה אמר ה' א לא ע לה והצ לח א-י ן שוא ל-י ן בקו ל שנאמר ושא ל  לו ו לא מהרהר
ב לבו שנאמר ושא ל  לו  לפנ-י ה' א לא כדרך שאמרה חנה ב-תפ ל-תה שנאמר וחנה ה-יא מדבר-ת ע ל  לבה א-י ן שוא ל-י ן שנ-י דבר-ים

כאחד ואם שא ל א-י ן מחז-יר-י ן א לא אחד וא-י ן מחז-יר-י ן  לו א לא ראשו ן שנאמר ה-יסג-ירונ-י בע ל-י קע-י לה ב-ידו ה-ירד שאו ל וגו'
ו-יאמר ה' -ירד והא אמר-ת א-י ן מחז-יר-י ן א לא ראשו ן דוד שא ל ש לא כסדר והחז-ירו  לו כסדר וכ-יו ן ש-ידע ששא ל ש לא כסדר חזר

ושא ל כסדר שנאמר ה-יסג-ירו בע ל-י קע-י לה או-ת-י וא-ת אנש-י ב-יד שאו ל ו-יאמר ה' -יסג-ירו ואם הוצרך הדבר  לשנ-ים מחז-יר-י ן  לו
שנ-ים שנאמר ו-ישא ל דוד בה'  לאמר הארדו ף אחר-י הגדוד הזה האש-יגנו ו-יאמר (ה')  לו רדו ף כ-י השג -תש-יג והצ ל -תצ-י ל וא ף
ע ל פ-י שגז-יר-ת נב-יא חוזר-ת גז-יר-ת אור-ים ו-תומ-ים א-ינה חוזר-ת שנאמר במשפב ט האור-ים  למה נקרא שמ ן אור-ים ו-תומ-ים אור-ים
שמא-יר-י ן א-ת דבר-יה ן -תומ-ים שמש ל-ימ-י ן א-ת דבר-יה ן וא"-ת בגבע-ת בנ-ימ-י ן מפנ-י מה  לא הש ל-ימו הם ש לא ב-יחנו אם  לנצח אם

 להנצח ובאחרונה שב-יחנו הסכ-ימו שנאמר ופנחס ב ן א לעזר ב ן אהר ן עומד  לפנ-יו ב-ימ-ים ההם  לאמר האוס-י ף עוד  לצא-ת
 למ לחמה עם בנ-י בנ-ימ-י ן אח-י אם אחד ל ו-יאמר ה' ע לו כ-י מחר א-תננו ב-ידך כ-יצד נעש-י-ת רב-י -יוחנ ן אומר בו לב טו-ת ר-יש  לק-יש
אומר מצב טרפו-ת והא  לא כ-ת-יב בהו צד"-י אמר רב שמוא ל בר -יצחק אברהם -יצחק ו-יעקב כ-ת-יב שם והא  לא כ-ת-יב ב ט-י"-ת אמר

רב אחא בר -יעקב שבב ט-י -ישורו ן כ-ת-יב שם מ-י-ת-יב-י כ ל כה ן שא-ינו מדבר ברוח הקודש ושכ-ינה שורה ע ל-יו א-י ן שוא ל-י ן בו שהר-י
שא ל צדוק וע ל-תה  לו אב-י-תר ו לא ע ל-תה  לו שנאמר ו-יע ל אב-י-תר עד -תום כ ל העם וגו' ס-יוע-י הוה מס-י-יע בהד-י-יהו: וא-י ן

שוא ל-י ן א לא  למ לך: מנא הנ-י מ-י ל-י אמר רב-י אבהו דאמר קרא ו לפנ-י א לעזר הכה ן -יעמד ושא ל  לו במשפב ט האור-ים וגו' הוא זה
11מ לך וכ ל [בנ-י] -ישרא ל א-תו זה משוח מ לחמה וכ ל העדה זו סנהדר-י ן:

סוטה3

משמ-תו נב-יא-ים הראשונ-ים בב ט לו אור-ים ו-תומ-ים … מא ן נב-יא-ים הראשונ-ים אמר רב הונא זה דוד ושמוא ל וש למה רב נחמ ן
אמר ב-ימ-י דוד ז-ימנ-י ן ס ל-יק וז-ימנ-י ן  לא ס ל-יק שהר-י שא ל צדוק וע ל-תה  לו שא ל אב-י-תר ו לא ע ל-תה  לו שנאמר ו-יע ל אב-י-תר
מ-ת-יב רבה בר שמוא ל ו-יה-י  לדרוש א לק-ים כ ל -ימ-י זכר-יה המב-י ן בראו-ת א לק-ים מא-י  לאו באור-ים ו-תומ-ים  לא בנב-יא-ים -ת"ש

משחרב בהמ"ק ראשו ן בב ט לו ער-י מגרש ופסקו אור-ים ו-תומ-ים ופסק מ לך מב-י-ת דוד ואם  לחשך אדם  לומר ו-יאמר ה-תרש-תא
 להם אשר  לא -יאכ לו מקדש הקדש-ים עד עמוד כה ן  לאור-ים ו-תומ-ים [רש”-י: א למא הוו אור-ים בב-י-ת שנ-י] [אמור  לו] כאדם

שאומר  לחב-ירו עד ש-יח-יו מ-ת-ים ו-יבא מש-יח ב ן דוד [רש"-י:  לא שה-יו אור-ים ו-תומ-ים א לא כאדם שאומר  לחב-ירו כו' א למא כ ל
12-ימ-י המקדש ראשו ן הוו] א לא אמר רב נחמ ן בר -יצחק מא ן נב-יא-ים הראשונ-ים  לאפוק-י מחג-י זכר-יה ומ לאכ-י דאחרונ-ים נ-ינהו

שבועות4

כ ל שמו-ת האמור-ים בגבע-ת בנ-ימ-י ן ר"א אומר חו ל רב-י -יהושע אומר קדש אמר  לו ר"א וכ-י מבב ט-יח וא-ינו עושה אמר  לו ר'
-יהושע מה שהבב ט-יח עשה והם  לא ב-יחנו אם  לנצוח אם  לנצח באחרונה שב-יחנו [רש"-י: באור-ים ו-תומ-ים כ-י מחר א-תננו ב-ידך

הסכ-ימו  לדבר-יהם] הסכ-ימו ע ל -יד ן שנאמר ופנחס ב ן א לעזר ב ן אהר ן (הכה ן) עומד  לפנ-יו ב-ימ-ים ההם  לאמר האוס-י ף עוד
13 לצא-ת  למ לחמה עם [בנ-י] בנ-ימ-י ן אח-י אם אחד ל וגו'

גאונים5

14" למה נקראו אבנ-י הא-יפוד אור-ים ו-תומ-ים"

15כ-י בודא-י אבנ-י אפוד ה ן ו לא נקראו אור-ים ו-תומ-ים א לא  לשו ן שבח כדרך שנקראו סנהדר ן ...

כא:  -יומא 10
-יומא עג.-:11
סוב טה מח.-:12
.-יהודה ק-י ל, "ב-ימ-ים ההם א-י ן מ לך ב-ישרא ל" - הערו-ת  להורא-ת שופב ט-ים -יז-כא וע-י-י ן שבועו-ת  לה:13
.4  אוצר הגאונ-ים ברכו-ת -תשובו-ת עמוד 14
.5-6שם עמוד-ים 15
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רש"י6

הוא כ-תב שם המפורש, שה-יה נו-תנו ב-תוך כפ ל-י החש ן, שע ל -ידו הוא מא-יר דבר-יו ומ-תמם א-ת- את האורים ואת התומים 
דבר-יו. ובמקדש שנ-י ה-יה החש ן, שא-י אפשר  לכה ן גדו ל  לה-יו-ת מחוסר בגד-ים, אב ל או-תו השם  לא ה-יה ב-תוכו, וע ל שם או-תו

16הכ-תב הוא קרו-י משפב ט, שנאמר (במדבר כז כא) ושא ל  לו במשפב ט האור-ים:

רשב"ם7

כע-י ן השבעו-ת ע ל שמו-ת בדבר הק' שה-יה נו-ת ן בחש ן  להג-יד משפב ט ן וצורכ-יהם. אם האומו-ת מג-יד-יםאות האורים ואת התומים. 
17 להם -תרפ-ים וקסמ-ים ש להם ברוח הב טומאה  להבד-י ל כמה הבד לו-ת ב-י ן ב טומאה  לב טהרה ק ל וחומר  לקדושה שמגד-ת:

אבן עזרא8

שהם -תמ-ימ-ים. - ותומים . חמותי ראיתי אור – מגזר-ת אוריםוא לו ראה [רש"-י] -תשוב-ת רב-ינו הא-י  לא אמר ככה. … ומ ל-ת 
18  לא ה-תומ-ים זהב וכס ף ה-יו. והמספר -ידוע ברא-יו-ת גמורו-ת מהע ל-יו ן והשפ ל. והמשכ-י ל -יב-י ן ...-והאורים 

רמב"ן9

סבר רב-י אברהם  לה-תחכם בענ-י ן האור-ים וה-תומ-ים, ואמר (בפסוק ו): כ-י הם מעשה אומ ן כס ף וזהב. והאר-יך בענ-י-ינם כ-י חשב
שהם ע ל הצורו-ת ש-יעשו בע ל-י הכוכב-ים  לדע-ת מחשב-ת השוא ל. ו לא אמר כ לום.

אב ל הם כדבר-י רש"-י: … והרא-יה, כ-י  לא נזכרו אור-ים ו-תומ-ים כ ל ל במעשה האומנ-ים, ו לא הזכ-ירם  להם בצואה ו לא במעשה
כ ל ל. ופרב ט בבגד-ים ו-יעש א-ת האפוד ( לה ל ן  לב ט ב), ו-יעש א-ת החוש ן (שם ח), ו לא אמר ו-יעש האור-ים וה-תומ-ים, וא לו ה-יו

מעשה חרש חכם ה-יה מאר-יך בהם -יו-תר מ ן הכ ל, ואם או ל-י -ירצה  לקצר בהם  לעמקם ה-יה אומר ועש-י-ת אור-ים ו-תומ-ים כאשר
הראה או-תך בהר זהב ב טהור -תעשה או-תם או כס ף מזוקק:

ועוד -תשוב -תראה כ-י  לא הזכ-יר בה"א ה-יד-יעה אחד מכ ל הכ ל-ים ש לא נזכרו כבר, אב ל אמר ועשו ארו ן ( לע-י ל כה -י), ועש-י-ת
שו לח ן (שם כג), ועש-י-ת מנור-ת (שם  לא), וכ ן כ לם. ובמשכ ן אמר וא-ת המשכ ן -תעשה (שם כו א), בעבור שכבר הזכ-ירו ועשו

 ל-י מקדש (שם כה ח). והנה באור-ים ו-תומ-ים אמר (כא ן): ונ-ת-ת א ל חוש ן המשפב ט א-ת האור-ים וא-ת ה-תומ-ים,  לא צ-יווה א-תו
בעש-י-י-תם, והזכ-ירם הכ-תוב בה"א ה-יד-יעה, ו לא הזכ-ירם הכ-תוב רק במשה  לבדו, שאמר בצואה ונ-ת-ת א ל חוש ן המשפב ט,

ובמעשה ו-י-י-ת ן א ל החוש ן א-ת האור-ים וא-ת ה-תומ-ים (ו-יקרא ח ח), כ-י  לא ה-יו מעשה אומ ן ו לא ה-יה  לאומנ-ים ו לא  לקה ל
-ישרא ל בהם מעשה ו לא נדבה כ ל ל.

אב ל הם סוד מסור  למשה מפ-י הגבורה, והוא כ-תבם בקדושה, או ה-יו מעשה שמ-ים, ו לכך -יזכ-ירם ס-תם וב-יד-יעה, כמו ו-ישכ ן
מקדם  לג ן עד ן א-ת הכרוב-ים (בראש-י-ת ג כד):

והנה משה  לקח כ-תב האור-ים וה-תומ-ים והנ-יחם שם בחוש ן המשפב ט אחר-י שה לב-יש א-ת אהר ן האפוד והחוש ן, כמו שאמר
(ו-יקרא ח ז ח): ו-י-ת ן ע ל-יו א-ת האפוד ו-יחגור או-תו בחשב האפוד, ו-ישם ע ל-יו א-ת החוש ן ו-י-י-ת ן א ל החוש ן א-ת האור-ים וא-ת

ה-תומ-ים, כ-י  לאחר כ ן נ-תנם ב-י ן כפ ל-י החוש ן:

והענ-י ן הוא, כ-י ה-יו שמו-ת קדוש-ים, מכוחם -יא-ירו האו-ת-יו-ת מאבנ-י החוש ן א ל ע-ינ-י הכה ן השוא ל במשפב טם. והמש ל, כ-י כאשר
שא לו מ-י -יע לה  לנו א ל הכנענ-י ב-תח-י לה  לה לחם (שופב ט-ים א א). ה-יה הכה ן מכוו ן בשמו-ת שהם האור-ים, והא-ירו  לע-ינ-יו או-ת-יו-ת

-יהודה, ו-יו"ד מ לו-י, וע-י" ן משמעו ן, ו למ"ד מ לו-י, וה"א מאברהם הכ-תוב שם ע ל דע-ת רבו-ת-ינו (-יומא עג ב). או שהא-ירה פעם
אחר-ת  לנגד ע-ינ-יו ה"א מ-יהודה. והנה כאשר האו-ת-יו-ת מא-ירו-ת א ל ע-ינ-י הכה ן עד-י ן  לא -ידע ס-ידור ן, כ-י מ ן האו-ת-יו-ת אשר סדרו

מה ן -יהודה -יע לה ה-יה אפשר  לה-יעשו-ת מהם "הו-י הד ע ל-יה", או "ה-י ע ל -יהודה", ו-ת-יבו-ת אחרו-ת רבו-ת מאד, אב ל ה-יו שם
שמו-ת הקדש אחר-ים נקרא-ים "-תומ-ים", מכוחם -יה-יה  לב הכה ן -תמ-ים ב-יד-יע-ת ענ-י-י ן האו-ת-יו-ת שהא-ירו  לע-ינ-יו. כ-י כאשר כ-יו ן

בשמו-ת האור-ים והא-ירו, חוזר מ-יד ומכוו ן בשמו-ת ה-תומ-ים. ועודם האו-ת-יו-ת מא-ירו-ת  לע-ינ-יו, ו-יבא ב לבו שחבורם -יהודה -יע לה.
וזא-ת מדרגה ממדרג-ת רוח הקדש, ה-יא  למב טה מ ן הנבואה, ו למע לה מב-ת קו ל שמש-תמש-ים בה בב-י-ת שנ-י  לאחר שפסקה

הנבואה ופסקו אור-ים ו-תומ-ים כמו שהזכ-ירו רבו-ת-ינו (שם כא ב):

ואפשר שאחר-י שנ-ת ן משה בחש ן השמו-ת הקדוש-ים ש ל האור-ים וה-תומ-ים ה-יו נודע-ים במסור-ת ממנו  לגדו ל-י חכמ-י -ישרא ל

.רש"-י שמו-ת כח: ל16
.רשב"ם שמו-ת כח: ל17
. כח:ו  מו-ת  אב ן עזרא ש18
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שמסרם  להם עם ס-תר-י -תורה, ו לפ-יכך ה-יה ב-יד דוד אפוד (ש"א כג ו), וה-יה כדמו-ת אפוד משה, ובו חוש ן כדמו-ת חוש ן הקדש,
אב ל נראה שה-יו בד, כאשר נאמר בשמוא ל (שם ב -יח): נער חגור אפוד בד, ואמר בנוב ע-יר הכוהנ-ים (שם כב -יח): שמונ-ים

וחמשה א-יש נושא אפוד בד, ו-י לב-ישו או-תו א-ת הכה ן שהוא מבנ-י הנב-יא-ים ושוא ל-ים בו ונענ-י ן  לפעמ-ים, כאשר חשב בזה ר"א.
19ומה שאמר שא לו ראה -תשוב-ת רבנו הא-י  לא אמר ככה, כבר רא-ינוה וחשבנוה, ו-ידענו כ-י ר"א  לא נ-תכוו ן א ל-יה:

בכור שור10

תומים: כמו: באור-ים כבדו א-ת ד' [-ישע-יה כד:ב טו] וכמו [בראש-י-ת -יא: לא] “אור כשד-ים". 20ונראה  ל-י ש"אור-ים"  לשו ן מד-ינו-ת,
 לשו ן גבו ל-ים, מקום שהגבו ל-ים כ ל-ים ו-תמ-ים שם, שה-יה כ-תוב שם -תחום פ לונ-י  לפ לונ-י, וגבו ל-י ן ומ-יצר-י ן נ-תונ-ים ב-תוך החוש ן,

ש לא -יוכ ל זה  לערער ע ל גבו ל זהמשפט בני ישראל: וכ ן  לכ ל שבב ט ושבב ט הכ-תוב באב ן, -תחומו וקבו לו נ-תו ן כנגדו, וזהו 
כ לום, וכשה-יו ב-ימ-י -יהושע מב ט-י ל-י ן גור לו-ת, ה-יה נופ ל הגור ל כמו שכ-תוב בחוש ן, וגם הכה ן ה-יה מכוו ן ברוח הקודש כ ן, ו לא

ה-יה מערער ומ-תרעם כ ל אחד ע ל ח לקו, כ-י ה-יה -יודע כ-י מ ן המקום ברוך הוא הוא  לו וכ ן מפרש בבבא ב-תרא [קכב.] “וק לפ-י
ש ל שבב ט-ים וק לפ-י ש ל -תחומ-י ן מונח-י ן  לפנ-יו, וה-יה מכו-י ן ברוח הקודש וכו' ובשע-ת הצורך ה-יו עו לו-ת האו-ת-יו-ת הכ-תובו-ת,

21ואומרו-ת מה שצר-יך  להם  לשאו ל.

רלב"ג11

הנה  לא בארה ה-תורה א-יך ה-י-תה נ-ת-ינ-ת האור-ים וה-תומ-ים בחש ן המשפב ט ומה ה-יו האור-ים וה-תומ-ים  לא זכרה א-יך -יעשו או-תם
ומזה המקום נפ ל ספק בענ-ינם

והנה אמרו רז" ל שהאבנ-ים הא לה שה-יו כ-תוב-ים בהם שמו-ת בנ-י -ישרא ל ה-יו נקרא-ים אור-ים ו-תומ-ים מפנ-י שמא-יר-ים א-ת דבר-יהם
ונתת אל חשן המשפט אתומ-תממ-י ן א-ת מעש-יהם ואם ה-יה הענ-י ן כ ן מה ה-יה עושה משה בזה הענ-י ן ש-י-תכ ן ש-תאמר ה-תורה 

וישם עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים והתומיםואמר גם כ ן בפרש-ת צו האורים ואת התומים 

וזה ממה ש-יב-יאנו  להאמ-י ן כ-י האור-ים וה-תומ-ים ה-יה דבר מה נ-ת ן או-תו משה א ל חש ן המשפב ט … ו-ידמה שהאור-ים וה-תומ-ים
ה-יה דבר ש לא ה-יה בעש-י-תו אמנו-ת -יצב טרך ש-יעשה או-תו א-יש אחד זו ל-ת משה ו-ידמה שה-יה ענ-ינם -ידוע מצד הורא-ת הגדר

ו לזה אמרו קצ-ת הקודמ-ים שה-יו שם כ-תב-י שם המפורש וזא-ת הכ-ת-יבה עשה או-תה משה וזה דבר נאו-ת מאד  לפ-י מה שאחשוב
רוצה  לומר ש-יה-יו האור-ים וה-תומ-ים דבר נכ-תב נ-ת ן ב-תוך החש ן ו לזה ה-יה החש ן כפו ל והנה האור-ים וה-תומ-ים ה-יו מע-יר-ים

הנבואה כשה-יה הכה ן ראו-י  לה כשהוא מס-תכ ל בהם …

ואפשר ש-יה-יו האור-ים מ-ינ-י החום הב טבע-י אשר  לנמצא שהוא כ ל-י  לצורה  להג-יע פעו לו-ת-יה  לנמצא ההוא …

ואפשר שה-יו האור-ים הכוכב-ים המא-יר-ים ו לזה קראם אור-ים … וה-תומ-ים הם הצורו-ת אשר  לגרמ-ים השמ-ימ-י-ים … ומזה
הה-תבוננו-ת ש-יה-יה  לכה ן הראו-י  לנבואה בא לו הענ-ינ-ים -יה-יה מוכ ן א ל ש-תג-יע  לו הנבואה בענ-ינ-ים ששוב טב טה מחשב-תו בהם

והנה א-יך ש-יפרוש מא לו הפ-ירוש-ים ענ-י ן האור-ים וה-תומ-ים הכ ל הו לך א ל מקום אח-ת כ-י הכונה ה-י-תה  לה-יש-יר הכה ן א ל ש-תג-יע
 לו הנבואה במה ש-ישא לוהו -ישרא ל מענ-ינ-יהם הכו ל ל-ים כמו שזכרנו במה שקדם וזה הב-יאור הש ל-יש-י הוא ה-יו-תר נראה  לנו

22[וע-י-י ן שם שהאר-יך עוד הרבה בכ ל זה] ...

הגר"א מווילנא12

ונראה שמ"ש שא-י ן נשא ל-ים א לא  למ לך ו למ-י שהצבור צורך בו הוא רק באור-ים ו-תומ-ים ש ל הכה ן הגדו ל, אב ל באפוד בד ה-יו
שוא ל-ים כ ל מ-י ש-ידע השמו-ת וה-יה רוח הקודש שורה ע ל-יו, ו לכ ן כשאר ראה ע ל-י א-ת חנה שה-יא מדבר-ת ע ל  לבה ורק שפ-ת-יה
נעו-ת, והוא ה-יה מכ-ירה שה-יא מהנש-ים הצדקנ-יו-ת -תמה מאד ע ל זה וה-יה חפ,ץ מאד דע-ת מה זה, ושא ל באור-ים ו-תומ-ים ש לו,

ו לכ ן אמר  לה כדבר ודא-י עד מ-ת-י -תש-תכר-י ן שכרה", והוא צרפם שהורא-תם ה-יא "ה כ ש רו-יצאו בו לב ט-ים או מא-יר-ים האו-ת-יו-ת 
הס-יר-י -י-ינך מע ל-יך, ע ל זה ענ-תה  לו חנה  לא אדונ-י,  לא אדו ן א-תה ו לא רוח הקודש א-יכא גבך  לצר ף האו-ת-יו-ת ש לא כהורא-תם
האמ-ת-י-ת, שצ-ירופם באמ-ת ה-יא "כשרה" כ לומר שאנ-י אשה קש-ת רוח עקרה מ-תפ ל ל-ת ע ל בנ-ים כשרה, אם כ ן  למה דנ-תנ-י  לכ ף
חוב  לצר ף האו-ת-יו-ת  לומר שהורא-תם "שכרה" ו לא דנ-תנ-י  לכ ף זכו-ת שהורא-תם "כשרה" שה-י-תה עקרה, ובמדרש הוס-יפו -יו-תר

23באור כשרה רבקה רח ל

.רמב" ן שם כח: ל19
ע-י-י ן שם בהערה.20
.בכור שור שמו-ת כח: ל21
.ר לב"ג פרש-ת -תצוה22
אָרשאָררה". או לם מצא-ת-י כמה נוסחאו-ת בדבר-ים א לו ש ל הגר"א, וא-ינ-ידבר-י א ל-יהו ספר שמוא ל א'23 ׂשכ . והנה בנוסח זה מבואר שהכוונה האמ-ת-י-ת ה-י-תה "

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=31085&pgnum=53
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=19168&pgnum=211
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=40225&pgnum=118
http://www.daat.ac.il/daat/olam_hatanah/mefaresh.asp?book=2&perek=28&mefaresh=ramban


רמב"ם, ראב"ד ומפרשי הרמב"ם13

וא ף אור-ים ו-תומ-ים שה-יו בב-י-ת שנ-י  לא ה-יו מש-יב-י ן ברוח הקדש. ו לא ה-יו נשא ל-י ן בה ן שנאמר עד עמוד כה ן  לאור-ים ו-תומ-ים.
24ו לא ה-יו עוש-י ן או-ת ן א לא  להש ל-ים שמנה בגד-ים  לכה ן גדו ל כד-י ש לא -יהא מחוסר בגד-ים:

עשו בב-י-ת שנ-י אור-ים ו-תומ-ים כד-י  להש ל-ים שמנה בגד-ים ואע"פ ש לא ה-יו נשא ל-י ן בה ן. ומפנ-י מה  לא ה-יו שוא ל-י ן בה ן מפנ-י
25ש לא ה-י-תה שם רוח הקודש וכ ל כה ן שא-ינו מדבר ברוח הקודש וא-י ן שכ-ינה שורה ע ל-יו א-י ן נשא ל-י ן בו:

 א"א וה לא אור-ים ו-תומ-ים ורוח הקדש שנ-י דבר-ים הם מ ן החמשה שחסרו בב-י-ת שנ-י ו לדבר-יו א-ינו א לא אחד וח-יסור[ראב"ד]
26בגד-ים שאמר א-ינו כ לום שא-ינו מחשבו ן הבגד-ים:

ומ"ש עוד הראב"ד שא-ינו מחשבו ן הבגד-ים ב טעמו שהוא קורא אור-ים ו-תומ-ים  לשם המפורש שה-יו נו-תנ-י ן ב-י ן[כסף משנה] 
27:בדרך השא להכפ ל-י החש ן כדכ-ת-יב ונ-ת-ת א ל החש ן א-ת האור-ים וא-ת ה-תומ-ים ורב-ינו קורא פה אור-ים ו-תומ-ים  לחש ן 

נראה מדבר-יהם [ש ל ה-תוספו-ת ב-יומא] שהם קורא-ים אור-ים ו-תומ-ים  להחש ן עצמו וכך הם דבר-י הרמב"ם … וא-י ן[באר שבע] 
בדרךספק שב טעמו ש ל הראב"ד ז" ל שהוא קורא אור-ים ו-תומ-ים  לשם המפורש והרמב"ם קורא שם אור-ים ו-תומ-ים  לחש ן 

28  השא לה

וע-י' מ"ש רבנו פ"-י מה ל' כ ל-י המקדש ה"-י דמוכח דאור-ים ו-תומ-ים ורוח הקדש ושכ-ינה חד מ ל-תא נ-ינהו[מרכבת המשנה] 
דבהעדר שר-י-י-ת שכ-ינה  ל-יכא רוח הקודש ובהעדר רוח הקודש  ל-יכא אור-ים ו-תומ-ים. והנכו ן כמ"ש הכ"מ דארו ן וכפור-ת

וכרוב-ים חש-יב רבנו ב-ת ל-ת (והר-י  לדרך רבנו ו-י-ת ן א ל החש ן א-ת האור-ים ו-תומ-ים קורא  לאבנ-י החוש ן המא-יר-ים אור-ים
29ו-תומ-ים).

דע דרש"-י ז" ל בפ-י' החומש כ-תב בפרש-ת -תצוה דפ-י' אור-ים ו-תומ-ים הוא דבר מובד ל זו ל-ת בגד החש ן … וכ ן[לחם יהודה] 
משמע מפשב ט  לשו ן הגמ' דסו ף פ"ק ד-יומא דקאמר דבב-י-ת שנ-י חסרו ה' דבר-ים וחד מ-ינ-י-יהו אור-ים ו-תומ-ים -יעו"ש א למא דה-יה
חש ן ו לא ה-יו אור-ים ו-תומ-ים דהם דבר מובד ל מהחש ן, אב ל רב-ינו מוכח ממ"ש כא ן כד-י  להש ל-ים מנ-י ן הבגד-ים שמפרש אור-ים

ו-תומ-ים ה-י-ינו שהם נכ ל ל-ים בכ ל לו-ת החש ן דה-י-ינו שמו-ת הכ-תוב-ים ע ל ד' ב טור-ים אודם פב טדה וכו' שמהם בו לב טו-ת האו-ת-יו-ת
 לברר גו ף השא לה וא-ינ ן דבר מובד ל וכ ן נראה דע-ת ה-תוס' … וזהו ממש כוונ-ת רב-ינו ...

והראב"ד שם בהשגו-ת מוכח דס" ל כפ-ירוש רש"-י -יעו"ש בדבר-י מר ן כ"מ, ומה-ת-ימה ממנו שכ-תב בכא ן וז" ל הכ-י משמע
מדאמר-ינ ן בפ"ק דק-ידוש-י ן דב-ימ-י ב-י-ת שנ-י בקשו חכמ-ים אבנ-ים  לאפוד ע"כ, ד למה הוצרך  להב-יא רא-יה משם והוא מוכרח

מעצמו כד-י ש לא -יה-יה מחוסר בגד-ים כמ"ש רב-ינו כא ן ו לע-י ל בפ"ד מה ל' ב-י-ת הבח-ירה גם א-י ן רא-יה משם דע-יקר אור-ים
ו-תומ-ים הוא ע ל שמו-ת השבב ט-ים והאבו-ת שבאבנ-י החש ן  לא ע ל האבנ-ים ש ל האפוד ו לא ע ל מה שכ-תוב ע ל-יהם. עוד -ת-ימה

במה שס-י-ים וז" ל וז" ל סמ"ג בב-י-ת שנ-י ה-יה החש ן שא"א  לה-יו-ת כה ן גדו ל מחוסר בגד-ים אב ל או-תו השם  לא ה-יה שם, דמה
ענ-י ן סבר-ת סמ"ג  לסומכה  לדע-ת רב-ינו והר-י דע-תו מבואר-ת דמפרש כפ-י' רש"-י דפ-ירוש אור-ים ו-תומ-ים הוא ע ל שם המפורש

וכ ן מבואר ב לשו ן הסמ"ג שהב-יא מר ן כ"מ  לע-י ל בפ"ב ט ד-י ן ו' שהע-ת-יק  לשו ן רש"-י ז" ל בחומש -יע-י-י ן שם ודוק. וע-י-י ן בפ-ירוש
הרמב" ן ע ל ה-תורה שהאר-יך:

מפנ-י ש לא ה-י-תה שם רוח הקדש וכ ל כה ן שא-ינו מדבר וכו'. משמע דבשע-ת -תשוב-ת כה ן הנשא ל  לשוא ל הוא מ-ת לבש ברוח
הקדש ומש-יב וכפשב ט הבר-י-י-תא דסו ף פ' בא  לו וכ ן מוכח דע-תו בסמוך ד-י ן -י"א שכ-תב ומ-יד רוח  לובש א-ת הכה ן ומב-יב ט בחש ן
ורואה בו במראה הנבואה וכו', וכפ-י זה א-י אפשר  לפרש מה שאמרו שם ע ל הבר-י-י-תא הנזכר-ת ס-יוע-י הוה מס-י-יע בהד-יהו כפ-י

פ-ירוש רש"-י וז" ל ס-יוע-י הוה מס-י-יע כה ן בהד-י אור-ים ו-תומ-ים ה-י לכך אם כה ן כשר ה-יה וראו-י  לשרו-ת שכ-ינה ע ל-יו האו-ת-יו-ת
בו לב טו-ת וכו' ע"כ, ר" ל וראו-י בע למא בע-ינ ן אע"פ שא-ינו מ-ת לבש באו-תה שעה ברוח הקדש דאם ה-יה דרכו  לה-ת לבש כשמש-יב
אכ-ת-י קוש-י-י-ת הש"ס במקומה עומד-ת ד למה  ל-י בו לב טו-ת או מצב טרפו-ת. א לא רב-ינו מפרש דב לאו מראה הנבואה  לא ה-יה -יכו ל

30 להב-יב ט ו להב-י ן או-ת-יו-ת הבו לב טו-ת דרוח הקדש ה-יא דמס-י-יע-תו  להב-י ן ו להשכ-י ל ודוק:

והרבה -תמה-ת-י ש לא מצא-ת-י בדבר-י הרמב"ם כ לום, כ-י בפרק ב ט' מכ ל-י מקדש שמבאר כ ל פרב ט-י מעשה חש ן[הכתב והקבלה] 

אָרשאָררה". וע-י-י ןArtscroll-יודע א-יה המקור(ו-ת) הע-יקר-י, ובקצ-ת מהם (כמו בחומש מהדור-ת  ׂשכ ֵאשאָררה", ו לא " ׂשכ ) מבואר שהכוונה האמ-ת-י-ת ה-י-תה "
, שמחדש ב-יאור מענ-י ן בענ-י ן השא לה באור-ים ו-תומ-ים במעשה דפ לגש בגבעה.ארא ל, האם ה' הב טעה א-ת בנ-י -ישרא ל?!

.רמב"ם ב-י-ת הבח-ירה ד:א24
.שם כ ל-י המקדש -י:-י25
השגו-ת הראב"ד ב-י-ת הבח-ירה שם.26
.כס ף משנה שם27
גבורו-ת אר-י -יומא ר-יש ה.. וע-י-י ן באר שבע סוב טה שם28
.מרכב-ת המשנה שם29
. לחם -יהודה כ ל-י המקדש שם30
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ואפוד ו לא הזכ-יר כ ל ל מאור-ים ו-תמ-ים,  לכ ן נראה  ל-י ש לדע-תו א-י ן אור-ים ו-תמ-ים שמו-ת קדוש-ים, כדע-ת המפרש-ים, רק שנ-ים
עשר האבנ-ים שה-יו כ-תוב-ים בשמו-ת שנ-ים עשר שבב ט-י -ישרא ל הם עצמם קראם הכ-תוב כא ן בשם אור-ים ו-תמ-ים, כ-י הם עצמם
ה-יו מא-יר-ים ו-תמ-ימ-ים בדבר-יהם בב ל-יב ט-ת או-ת-יו-ת-יהם א ל הנשא ל בהם... ואמר א-ת האור-ים וא-ת ה-תמ-ים בכפ ל מ ל-ת א-ת, א-י ן

מזה הוראה ע ל ענ-ינ-ים נפרד-ים, כ-י גם בעצם אחד מצאנוהו כפו ל, א-ת בנך א-ת -יח-ידך... ו לא ה-יו מחובר-ים באר-יג-ת החש ן חבור
-תמ-יד-י עד ש-יעשה שנ-יהם כגו ף אחד, כ-י אם חבור -ת לו-י, ו לזה ב לב-יש-ת הבגד-ים אמר ו-י-ת ן ע ל-יו וגו', כ-י אחר ש לבשו אר-יג-ת

31בגד החש ן באופ ן ש לא -יזח מע ל האפוד -ת לה בו א-ת אבנ-י האור-ים ו-תומ-ים... (שמו-ת כח  ל)

רשב"א14

בשמענו כ-י -יצאו אנש-ים דרכם -יורד-ת ה-יא  למב טה  לאר,ץ  לבאר שח-ת. עזבו -תור-ת השם ונח-ת. ש לחנם ספר-י הגו-ים ע ל-יו ן ומנח-ת
עשו -תור-ת אמ-ת פ לסב טר. … ובע-י ן כ ל הגדו-ת ש ל דופ-י -ידרושו. …  לאמר כ-י מבראש-י-ת עד מ-ת ן -תורה הכ ל מש ל. ואברהם
ושרה חומר וצורה. ושנ-ים עשר בנ-י -יעקב שנ-ים עשר מז לו-ת וארבעה מ לכ-ים אשר נ לחמו א-ת החמשה הם ארבעה -יסודו-ת

. וב-תפ-י ל-י ן ו-תפ להכ-י האור-ים וה-תומ-ים הם מ לאכ-ת האצב טור לאבוחמשה הרגש-ים. גם שמענו כ-י במצו-ת ש לחו -יד-יהם  לאמר 
נ-תנו -תפ לה. … ואמר אחד מהם שא-י ן הכוונה במצו-ת ה-תפ-י ל-י ן  להנ-יחם ע ל הראש וע ל הזרוע ממש שא-י ן החפ,ץ בזה רק ש-יב-י ן
ו-יזכור א-ת השם שמקום ה-תפ-י ל-י ן הרמוז-י ן בראש כנגד המוח ובזרוע כנגד ה לב שהם כ ל-י ההבנה והזכרו ן  לרמוז ש-יב-י ן ו-יזכור

אצבע ומדבר-ים או ן בכ ל מצו-ת ה-תורה ופרקו העו ל מע ל-יה ן. וא-י ן  להם ח לק לא זו ל-ת זה ומכא ן מרא-י ן באצבע ששו לח-י ן 
32בפשב ט-יה ן. וכ ל א-יש ואשה ה-ישר בע-ינ-יו -יעשה. ...

 אשר -יעשו  להם אנש-ים.33ועוד אומר-ים המנאצ-ים השם כ-י כ ל-י הקדש המוקדש-ים. האור-ים וה-תומ-ים הם כ ל-י האצב טור לאב
34הכא לה נמצאו בנ-ים כחש-ים א לה באמ-ת נושכ-ים א-ת העם מ ן השרפ-ים הנחש-ים. ...

לקריאה נוספת:
ד"ר א לכסנדר ק ל-י-י ן, פרש-ת -תצוה: אור-ים ו-תומ-ים•

•http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?t=16863

.פההע-תק מ31
.בכור שור במדבר -יב:ז-ח. וע-י-י ן -ת-י"ז  ח לק א' ס-ימ ן   שו"-ת הרשב"א 32
.#811  ר' אהר ן ברקוב-י,ץ, כ ל-י האצב טרו ל"ב, קוב,ץ הערו-ת ע-י-י ן 33
.שם ס-ימ ן -תב ט"ז34

http://alex-klein.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%AA%D7%A6%D7%95%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1376&pgnum=178
http://www.haoros.com/Archive/?kovetz=811
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=40226&pgnum=81
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1376&pgnum=179
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1376&pgnum=179
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1376&pgnum=179
http://www.aspaklaria.info/001_ALEF/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D.htm
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